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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب الطهارة - الموطأشرح: 

 باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصالة -باب العمل في الوضوء 
 عبد الكريم الخضير  :الشيخ

 كتاب الطهارة:
 :العمل في الوضوء باب

بن يحيى  ور وهو جد عم، بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد هللا بن زيد بن عاصم وعن عمر  عن مالك
- هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول هللا ،-صلى هللا عليه وسلم- وكان من أصحاب رسول هللا ،المازني

ه فغسل يديه فدعا بَوضوء فأفرغ على يد ،نعم :فقال عبد هللا بن زيد بن عاصم يتوضأ؟ -صلى هللا عليه وسلم
ثم  ،ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ،اغسل وجهه ثالث  ثم  ،اثالث   ستنثراو مرتين مرتين ثم تمضمض 

ثم ردهما حتى رجع إلى المكان  ،ثم ذهب بهما إلى قفاه ،بدأ بمقدم رأسه ،فأقبل بهما وأدبر ،مسح رأسه بيديه
 ثم غسل رجليه.  ،الذي بدأ منه

هللا عليه  صلى- أن رسول هللا -رضي هللا تعالى عنه-عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 
 . ((ومن استجمر فليوتر ،فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر)إذا توضأ أحدكم )قال:  -وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم- عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخوالني عن أبي هريرة أن رسول هللا
  (.(ومن استجمر فليوتر ،)من توضأ فليستنثر)قال: 

 إنه ال بأس بذلك.  :في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة يقول اسمعت مالك   :قال قال يحيى
يوم  -صلى هللا عليه وسلم- عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي

سبغ الوضوء فإني سمعت رسول أمات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن 
  .()ويل لألعقاب من النار()يقول:  -ليه وسلمصلى هللا ع- هللا

عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحالء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن 
 الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. 

قبل أن يغسل وجهه  وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيهسئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل  :قال
قبل  ذي غسل ذراعيهوال يعد غسل وجهه، وأما ال ،ما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمضفقال: أ

حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة  هوجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعي
 ذلك. 

ته حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صال نسي أن يتمضمض ويستنثر وسئل مالك عن رجل  :قال
 إن كان يريد أن يصلي.  ،ما يستقبلوليمضمض ويستنثر 
شرع في بيان شرط  ،وهو الوقت ،الكالم على شرط من شروط الصالة -تعالى رحمه هللا-بعد أن أنهى اإلمام 

 :فقال ،آخر وهو الطهارة
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 :كتاب الطهارة
  باب العمل في الوضوء:

 :يقول
 :كتاب الطهارة
ال يقبل هللا صالة من أحدث ))و ،وهي مفتاح الصالة ،بكتاب الطهارة؛ ألهميتها ون ؤ ر المصنفين يبدعرفنا أن أكث
 طهارة شرط باإلجماع. الالنصوص كثيرة في هذا،  ((ال تقبل صالة بغير طهور))و ((حتى يتوضأ

 :باب العمل في الوضوء
د أن الطهارة شرط في المقصو  ،أو أن تكون عن حدث أكبر أو أصغر ،أو ببدلهبالماء الطهارة أعم من أن تكون 

 صحة الصالة. 
 :باب العمل في الوضوء

هذا  "بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد هللا بن زيد بن عاصم وحدثني يحيى عن مالك عن عمر " :يقول
 :عبد هللا بن زيد بن عاصم يقول ،وهو غير عبد هللا بن زيد بن عبد ربه راوي األذان غيره ،راوي صفة الوضوء

لماذا؟ ألن عبد هللا بن زيد بن عاصم  ،بن حجر: هذا فيه تجوزايقول الحافظ  ،عمرو بن يحيى المازني وهو جد
صلى هللا - وكان من أصحاب رسول هللا"في منزلة جده  ،لكونه في منزلته اوسماه جد   ،له اد  وليس ج   ،عم ألبيه

صلى هللا عليه - كيف كان رسول هللا هل تستطيع أن تريني :قال لعبد هللا بن زيد بن عاصم ،-عليه وسلم
معنى  مالكن  ،نعم هو تطبيق عملي ؟ماذا يفهم من هذا األسلوب؟ هل تستطيع ؟هل تستطيع "يتوضأ؟ -وسلم

فيه  :هم يقولون  ؟ نعم،هل تستطيع ؟أرني كيف كان يتوضأ ،أو توضأ لي ،صف لي :قال هل تستطيع؟ يعني ما
ال  ،ن فيه شيء من التعجيز..؟ نعم كأفيه أماألسلوب فيه مالطفة  لكن االستعمال اآلن لمثل هذا ،مالطفة وا 

وهذا عم أبيه  ،مع طول العهد ،وطول عهده ، ال سيما مع كبر سنه،فيه مالطفةهذا  :فالشروح كلهم يقولون 
أو اختلط عليك  ،من ذلك اهل تستطيع أن تصف كما رأيت أو نسيت شيئ   :يعني ؟بمنزلة جده، هل تستطيع

أعطني هذا فيه  :ال شك أن الطلب المقرون باالستطاعة فيه تخفيف للطلب، يعني كونك تقول لشخص ؟األمر
هل "ما يشق عليك، هذا فيه مالطفة ال شك ان كإن أو تستطيع  ،كنت تقدر يا أخي أعطني هذاإن لكن  ،مشقة

 ،بن زيد بن عاصم: نعم فقال عبد هللا يتوضأ؟ -صلى هللا عليه وسلم- تستطيع أن تريني كيف كان رسول هللا
ه فغسل يديه "فأفرغ على يد ،وبضمها الُوضوء الفعل ،الماء الذي يتوضأ به :الو ضوء بفتح الواو "فدعا بَوضوء
عليه الصالة -ثبت في صفة وضوئه  "وغسل يديه مرتين ،ا، وغسل وجهه ثالث  اواستنثر ثالث   ،مرتين مرتين

عليه الصالة -وثبت عنه  ،مرة مرة لكل عضو -الة والسالمعليه الص-أكثر من كيفية، فتوضأ  -والسالم
 :-يقول أهل العلم-وثبت عنه كما في هذا الحديث أنه توضأ  ،اثالث   اوثالث   ،أنه توضأ مرتين مرتين -والسالم

 كل هذا جائز.  ،وبعضها ثالث ،وبعض األعضاء مرتين ،، يعني بعض األعضاء مرةاملفق  
وليس المراد غسل  ،والمراد بغسل اليدين هنا غسل الكفين "غسل يديه مرتين مرتينه ف"فأفرغ على يد :هنا يقول

غسل اليدين سنة  "اثم تمضمض واستنثر ثالث  "فغسل يديه مرتين مرتين، اليدين الذي هو من فرائض الوضوء 
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ا نجاسة يستيقظ من النوم على خالف ذلك، أو يكون عليهم ،ما لم يكن الشخص قائم من النوم على ما سيأتي
بعض  "ه فغسل يديه مرتين مرتين"فأفرغ على يدوما عدا ذلك غسلهما قبل الوضوء سنة  ،فال بد من غسلهما

 :في حديث عثمان وغيره ،افأفرغ على يديه من اإلناء ثالث  قال:  -عليه الصالة والسالم-من ذكر صفة وضوئه 
 من بيان للحكم. ويأتي ما في المضمضة واالستنشاق  ،اثم تمضمض واستنثر ثالث  

خراج الماء من الفم من مسمى المضمضة أو قدر ، وهل المج و والمضمضة إدخال الماء في الفم مع التحريك ا 
بعد ذلك هل هو لكن مج الماء  ،ةهذه مضمضإدخال الماء في الفم مع تحريكه  ،ثم تمضمض :زائد عليها؟ يقول

 بعض كتب؟ أم ال: تمضمض حركه فابتلعه نقولال؟ بمعنى أنه لو أدخل الماء ثم  أممن مسمى المضمضة 
خراجه من الفم،  ،وعلى هذا ال تتم المضمضة إال بعد مج الماء ،ةاللغة يدخل المج في مسمى المضمض وا 

المضمضة التي هي  ،والتحريك من مقتضى الصيغة ،ومنهم من يقتصر على إدخاله في الفم وتحريكه
 كالخضخضة تحريك. 

هذا االستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل األنف هذا  ،ر عندنا استنشاق واستنثاراستنث "اواستنثر ثالث  "
 ،استنشاق واالستنثار إخراج الماء من األنف بالنفس، وعندنا في الحديث اقتصر على االستنثار من باب االكتفاء

ن قال بعضهم ،فاالستنثار ال بد أن يتقدمه استنشاق من الزمه  :نقول ال،: إن االستنثار هو االستنشاق، وا 
، فيحمل ااستنثر ثالث  عض النصوص استنشق و بدليل الجمع بينهما في بعض النصوص، في ب ،االستنشاق

 واالستنثار يحمل على إخراجه من األنف بالنفس.  ،األنف بالنفسداخل إلى  هجذبالماء و  إدخالاالستنشاق على 
، ثم بعد ذلك غسل ثم المضمضة واالستنشاق ،الهما اإلناءفيه تقديم غسل الكفين قبل إدخ "اثم غسل وجهه ثالث  "

: إنه يدل على العطف يقول أهل العلم ،عطف الوجه على المضمضة واالستنشاق وجهه"ثم غسل " االوجه ثالث  
ويأتينا في بيان حكم المضمضة واالستنشاق أن الفم  ،االستنشاق واالستنثار غير غسل الوجه اعلى المغايرة، إذ  

، وعطف الوجه عليهما دال على -إن شاء هللا تعالى-كما سيأتي  ،داخالن في الوجه مع خالف في ذلكواألنف 
 المغايرة. 

لى هنا غاية والغاية داخلة بدليل ما جاء في وصف  "ثم غسل يديه إلى المرفقين ،اثم غسل وجهه ثالث  " وا 
فدل على أن  ،يديه حتى أشرع في العضدوغسل  ،أدار الماء على مرفقيه هأنو  -عليه الصالة والسالم-وضوئه 

ن كان دخول الغاية في  . اليس مطرد  المغيا  المرفقين داخالن، وا 
 ،بدأ بمقدم رأسه ،أقبل وأدبر "فأقبل بهما وأدبر" ء الذي بيديه، المبلولتين بالماءيعني بالما "ثم مسح رأسه بيديه"

أقبل  ،ذكرت الثانية لتوضيح األولى ؟بينهما اختالف مأ، لكن هل بينهما اتفاق الثانية توضيحية لألولى ةالجمل
فأقبل بهما وأدبر أنه بدأ بمؤخر  :نفهم من قوله ،رأسه ميعني لو لم يقل بدأ بمقد ،بدأ بمقدم رأسه ،بهما وأدبر

واإلقبال  ،أقبلمؤخر، الب البداءة : إنبيان الجملة األولى لقلنا، لبيان الواقع، بيان الحاللالثانية  ، لو لم تأت  رأسه
 ،ن الواو ال تقتضي الترتيب: إما أن نقولإلتوفيق بين الجملتين لو  ،القفاواإلدبار إلى جهة  ،يكون إلى جهة الوجه

مع أن فيه تكلف لما قاله -أو نقول  ،كما هو األصل فيها ،ال تقتضي الترتيب الواو ،األمر فيه سعةفيكون  ،نعم
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 ،كذا قال ابن دقيق العيد ،هقفاإلى أقبل بهما  ،القفايعني عن  ،بر بهما عنهوأد ،أقبل بهما إلى قفاهف :-دقيق العيد
 شكال. اإلحل يُ  اترتيب  لكن كون الواو ال تقتضي  وفيه تكلف،

وهو مقدم  ،حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه" واضح "ثم ردهما ،ثم ذهب بهما إلى قفاه ،بدأ بمقدم رأسه"
وفيه غسل اليدين  ،-عليه الصالة والسالم-عبد هللا بن زيد وضوء النبي هكذا وصف  "ثم غسل رجليه ،الرأس

ثم بعد ذلك مسح  ،ثم غسل اليدين إلى المرفقين ،ثم غسل الوجه ،ثم المضمضة واالستنشاق ،قبل الوضوء
 . صفة الوضوء إجماال   ههذ ،ثم بعد ذلك غسل الرجلين ،الرأس

بمعنى أنه  ،كما هنا اوتوضأ ملفق   ،اثالث   اوثالث   ،ومرتين مرتين ،وذكرنا في أول الكالم أن النبي توضأ مرة مرة
نه لم يذكر معه عدد، وسيأتي بيان ؛ ألوالمسح بالرأس مرة واحدة ،اوبعضها ثالث   ،غسل بعض األعضاء مرتين

 . -إن شان هللا تعالى-ذلك كله 
 -صلى هللا عليه وسلم- ل هللااألعرج عن أبي هريرة أن رسوالزناد عن  عن مالك عن أبي وحدثني" :يقول

 ."((ومن استجمر فليوتر ،لينثرثم  ،إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء))قال: 
يعني كأنه أمر مضى،  ألنه ؛ومقتضى الفعل الماضي أن يكون بعد الفراغ ،توضأ فعل ماض :إذا توضأ أحدكم

ألن الماضي  ؛اليس مراد   ؟ا الظاهر مرادلكن هل هذ ،يجعل في أنفه ماءمن الوضوء فل : إذا توضأ وانتهىقال
ويطلق ويراد به الشروع في  ،ءويطلق ويراد به إرادة الشي ،كما هو األصل ءيطلق ويراد به الفراغ من الشي

هل  ،نعم ال يكفي ء؟لك إرادة زيد المجيهل يكفي في ذ يعني إذا قال شخص: إذا جاء زيد أكرمتك، ،ءالشي
خالص جاء  :نقول ،والمسافة تحتاج إلى أيام ،إذا ركب الدابة من بلده ء؟جييكفي في ذلك شروع زيد في الم

 :لكن ماذا عن مثل قوله تعالى ،هذا األصل ؟كامال   ءحصل المجيو أو إذا فرغ  ء؟يعني شرع في المجي ،زيد
الِة{  ،لك إذا أردتالمراد بذ [( سورة النحل89)] ِباّللهِ{ }َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعذْ  [( سورة المائدة6)] }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

بعد الفراغ من  االستعاذة :وقالوا ،حملوه على أصله ،ألهل الظاهر اخالف   ،فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة
 .ةاءالقر 
ذا ركع فا)) :لكن ماذا عن قوله ،ركب   إذا فرغ من التكبير  :يعني ((إذا كبر فكبروا)) ا فرغ من الركوع إذ ؟((ركعواوا 

 ((يجعل في أنفه ماء))إذا توضأ أحدكم فلال إذا شرع في الركوع نركع  ،إذا أراد الركوع نركع ،ال ؟نعم ؟نركع
هذا دليل على  ،م الم األمر؛ الالفليجعل ،هذا أمر ((ثم فلينثر))يجعل في أنفه ماء إذا شرع في الوضوء فل :يعني

والحاجة  ،والنصوص فيه أقوى مما جاء في المضمضة ا،وغيره هذا ،وجاءت فيه نصوص ،االستنشاقوجوب 
يعني إذا  ،مغلقأم الفم األصل أنه  ،نعم ،وهو مفتوح ،نعم ،إلى تنظيفه أدعى إلى الحاجة من تنظيف الفم

فهذا  ((يجعل في أنفه ماء ثم لينثرلف))أكثر مما جاء في المضمضة  من النصوص تنظيفه ولذا جاء في ؛توضأ
 ((إذا توضأت فمضمض))وجوب المضمضة  على يدل ما اأيض  وجاء  ،على وجوب االستنشاق الحديث يدل

ألن الذي ال يقول بالوجوب  ؛أن الفم واألنف داخالن في الوجه ،أو يستدل من قال بالوجوب ،ويستدل بالوجوب
ن إ يقول: جباو من يقول بال ،الواجب غسل الوجه ،نعم ،لم تذكر في أية الوضوء واالستنشاقالمضمضة  :يقول

 : إن الوجه ما تحصل به المواجهة،ومن يقول بعدم الوجوب يقول ،وداخالن فيه ،الفم واألنف من مسمى الوجه
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-النبي وضوء  لحكم في هذا النصوص جميع من وصفعلى كل حال ا ،تحصل بالفم وال باألنف ال ةوالمواجه
 ،بيان للواجب المأمور به -ه الصالة والسالمعلي-وفعله  ،ذكر أنه تمضمض واستنشق -عليه الصالة والسالم

 .وفيها األمر أوضح وأكثر ،واالستنشاق إضافة إلى ما جاء من األوامر الخاصة بالمضمضة
استعمل  :استجمر ((ومن استجمر فليوتر))يخرج هذا الماء  ((ثم لينثر))يعني يستنشق  ((فليجعل في أنفه ماء))

وأقل المجزي  ،على وتر االستعمال ايقطع هذ ،استعمل الحجارة ((مر فليوتراستج))الحجارة إلزالة األثر الخارج 
وهذا هو التفسير  ،الكن إن احتاج إلى رابع يستحب له أن يوتر فيزيد خامس   ،أحجار ةثالث -على ما سيأتي-

ن زعم بعضهم أن المراد به استعمال المجمرة البخور الطيب ،ستجمار هنا عند األكثرالمعتمد لال استجمر  ،وا 
لكن المعتمد  ،يقطعه على وتر ،لكما أشبه ذ وأ ،اأو سبع   اأو خمس   اثالث  مرة أو يتطيب  ،استعمل المجمرة :يعني

وهللا  ،الخارج من السبيلين األثرإزالة في تفسيره عند عامة أهل العلم أن المراد به استعمال الحجارة في 
  .المستعان

كل بالل ووُ  ،ليلة بطريق مكة -سلمصلى هللا عليه و -رسول هللا  َس رَّ عَ  :عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال
 ،القوم وقد فزعوا ظستيقاف ،حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس ،فرقد بالل ورقدوا ،أن يوقظه للصالة

به  ))إن هذا واد   :أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال -سلمصلى هللا عليه و -فأمرهم رسول هللا 
وأن  ،أن ينزلوا -سلم عليه و صلى هللا-ثم أمرهم رسول هللا  ،لك الواديفركبوا حتى خرجوا من ذ ((طانشي

ثم  ،بالناس -سلمصلى هللا عليه و -فصلى رسول هللا  ،مر بالل أن ينادي بالصالة أو يقيموأُ  وا،أيتوض
نا ولو شاء لردها إلينا في حين يا أيها الناس إن هللا قبض أرواح)) :فقال ،وقد رأى من فزعهم ،انصرف إليهم

ثم التفت  ((كان يصليها في وقتها ها كماثم فزع إليها فليصل ،عن الصالة أو نسيها أحدكمفإذا رقد  ،غير هذا
فلم  ،فأضجعه وهو قائم يصلي بالال   ن الشيطان أتىإ)) :إلى أبي بكر فقال -سلمصلى هللا عليه و -رسول هللا 

فأخبر بالل رسول  ،بالال   -سلمصلى هللا عليه و -رسول هللا  ثم دعا ((تى نامأ الصبي حيزل يهدئه كما يهده 
أشهد  :فقال أبو بكر ،أبا بكر -سلمصلى هللا عليه و -رسول هللا  رمثل الذي أخب -سلمصلى هللا عليه و -هللا 

 أنك رسول هللا. 
وعرفنا  "- عليه وسلمصلى هللا-س رسول هللا رَّ عَ  :وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال" :يقول

  ؟نعم ؟-عليه الصالة والسالم-سلم أدرك النبي ، وزيد بن أخر الليلالتعريس النوم في آ
  ...:.....طالب

صلى هللا -عرس رسول هللا  :أنه قال"بن عبد البر وغيره اكما قال  ،فالخبر مرسل في جميع روايات الموطأ ،ال
هناك قفل من  ؟نعم ؟القصة واحدة أو متعددة ،رجع من خيبر ،فلوهناك حين ق "ليلة بطريق مكة -عليه وسلم

يعني تختلف  ،موقع المدينة ومكة في جهة ،ن المواقعو متصور  نحن، يعني نعم ،وهنا في طريق مكة ،خيبر
 ؟نعم ؟تختلف أم الالجهة 
 ......طالب:
 ؟قبل أماآلن  ،جميع
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 ......طالب:
 .دي إلى مكة وخيبرتعرف هذا الطريق أنه يؤ  ؟تكلم بعلمت ،اآلن

 ......طالب:
 ؟غيره ،نعم

 ......طالب:
بن عبد البر على ايقول  ،وهناك بطريقة مكة ،من خيبرقفل  ما: حينك قالالكن هن ،القصة واحدة المعروف أن
نعم  ،دألن طريق مكة وطريق خيبر من المدينة واح ؛في الحديث الذي قبله ما فيخال الهذا  :هذا الحديث
وقال  ،من القصيم مثال   آت  وهو  الت زيد  قاب: شخصلقال واحد  يعني لو ،اريق واحد  قطة ويصير الطيلتقيان في ن

 ،من القصيم آت  فأخبر عنه أحدهم أنه  ،بلوه في نقطة واحدةافي طريق واحد ق ،من مكة آت  قابلته وهو  :الثاني
من طريق مكة على  آت  كان  ا، إذصحيح ؟بصحيح أم غيركالم صحيح  ،من مكة آت  والثاني أخبر عنه أنه 

 .وهنا تكون القصة واحدة ،ثم تتفرق  ،الطرق في نقاط معينة تلتقيفالمانع؟ ما و  ،قصيم هذا ممكنالمدينة على ال
استيقظوا وقد حتى  ،فرقد بالل ورقدوا ،صالةلل مهوقظيأن وكل بالل و " ،التشديدو بالتخفيف ضبط  "ووكل" :يقول

ن قال  ،األسف على فوات الوقت ؟هو السبب ومعروف ما "قوم وقد فزعواال ظفاستيق ،طلعت عليهم الشمس وا 
 ،يننمن ح :والرواية األخرى  ،ألنهم في قفولهم من خيبر ؛العدونهم فزعوا من أن يلحق بهم : إبعض الشراح
- فأمرهم رسول هللا ،على فوات الوقت اإنما كان فزعهم أسف   ،لكن هذا ال حظ له من النظر ،العدوخافوا من 

هل نأخذ من  ((به شيطان اد  إن هذا و )) :وقال ،أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي -صلى هللا عليه وسلم
ونام عن الصالة أنه بال مثلما نقول في كل من فاتته الصالة  ؟شيطان نه كلما فاتت الصالة أن هناهذا أ

 أنوال يلزم  ،الوادي فيه شيطان ف أن هذاعر  -عليه الصالة والسالم-إن النبي  :أو نقول ؟ذنيهأالشيطان في 
ولذا كثير من أهل العلم ال يستحبون أن  ؛الثاني ،نعم ؟شيطان هكل من فاتته الصالة بعذر أو بغير عذر أنه في

  .ى ألنه كونه في شيطان األمر مغيب ما يدر  ؛ينتقل اإلنسان من مكانه
ثم أمرهم " ،ما أبعدوا ،يعني غير بعيد "لك الواديذ"فركبوا حتى خرجوا من  ((فيه شيطان ))إن هذا واد   :قال

ولو خرج  ،هذا يدل على أن الوضوء ال بد منه "واأيتوضوأن  ،أن ينزلوا -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
والفقهاء  ،ثم أقام ،أذن وصلى الركعتين :وعرفنا أنه في رواية أحمد "أن ينادي بالصالة أو يقيم وأمر بالال  "الوقت 
بناء  ،من فاتته الصالة أقام ولم يؤذن :فيقول مالك والشافعي واألوزاعيللفوائت،  فون في األذان واإلقامةيختل

 ،جاء في هذا الخبر بناء على ما ،يؤذن ويقيم :وقال أحمد ،والوقت انتهى ،على أن األذان إعالم بدخول الوقت
قامة ال سيما إذا كان  ،للصالة لالجتماعلقوم عالم ايكون لإلعالم بدخول الوقت يكون إل واألذان كما ،أذان وا 
ولو فات وقتها  ،طالب قاموا برحلة من أجل أن يجتمعوا للصالة ،لو افترض أن مجموعة برحلة ،نعم ،فيهم كثرة

ال يعلم  ،العلة مرتفعة ؟أم الشخص واحد يؤذن  ،لكن لو واحد ،-عليه الصالة والسالم-كما حصل له  ،يؤذن
 .للصالة لالجتماع ايعلم غيره أيض  وال  ،بدخول الوقت
 طالب:.......
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 ،يؤذن ويقيم لكل صالة :وقال أحمد ،به معقولة وللكن العلة عندهم من يق ،معروف هذا قول عند أهل العلم
 .ليس عليه في الفوات أذان وال إقامة :وقال الثوري 

 ،ثم انصرف إليهم ،بالناس -ه وسلمصلى هللا علي-فصلى رسول هللا  ،ر بالل أن ينادي للصالة أو يقيممِ وأُ "
ألنه لم  ؛بأن هذا األمر ليس في أيديهم الهم ومؤنس   امسلي   "-عليه الصالة والسالم-فقال  ،من فزعهم رأى وقد

إن هللا )) ة،النوم وفاف [( سورة الزمر24)] }َّللاَُّ َيَتَوفَّى اأْلَنُفَس{ ((أرواحناأيها الناس إن هللا قبض )) :قال ،يتعمدوه
بحيث ندرك الوقت  ،بساعة يعني قبل هذا ،غير هذافي حين  ((قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في غير هذا

ال  ((ها كما كان يصليها في وقتها))فليصلقام إليها  ((فإذا رقد أحدكم عن الصالة أو نسيها ثم فزع إليها))
عليه -ولذا  ((كما كان يصليها في وقتها ها))فليصل األداءيحكي  القضاء ،ال ،اآلن خرج الوقت أخفف :يقول

صلى -ثم التفت رسول هللا " -عليه الصالة والسالم-ثم أقام ولم يعجل  ،أذن وصلى ركعتين -الصالة والسالم
فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما  وهو قائم يصلي ن الشيطان أتى بالال  إ)) :بكر فقال ى أبيإل -هللا عليه وسلم

هذه  ،حتى ينام اخفيف   االصبي تجعله أمه في حجرها وتضربه ضرب   ،مالحظ ءشي "((الصبي حتى نام يهدأ
  ؟نعم ؟الشيطان ماذا يستفيد ،فجاء الشيطان إلي بالل وفعل به هكذا حتى نام ،تهدئة
  ...:.....طالب
 ؟كيف ؟نعم

  ...:.....طالب
 .العبادة نعم ألغوينهم، يريد الناس كلهم ينصرفون عن هذه

مثل الذي  -صلى هللا عليه وسلم-بالل رسول هللا  فأخبر ،بالال   -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا "ثم دعا
فقال أبو " ،أبا بكر -عليه الصالة والسالم-كما أخبر النبي  ،الصبي يهدأه كما أ إنه أضجعه وهد :قال له "أخبر
 ."-عليه الصالة والسالم-نك رسول هللا إأشهد  :بكر

 .لمستعانوهللا ا عليه، اللهم صل
 .تقدم ما بمعنىهذا  ((فليوتر استجمرومن  ،ضأ فليستنثرمن تو ))

ال بأس به  "نه ال بأس بهإ :يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة اسمعت مالك   :ىيحيقال "
ى يدل عل "ال بأس به" :وقوله ،اأو ثالث   ،أو مرتين ،سواء كان مرة واحدة ،يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة

أو كل منهم بكف  ،إما أن يكون بكفة واحدة واالستنشاقألن المضمضة  ؛لم يكن أرجحن وا   ،أنه جائز عنده
كل غرفة  ،إما أن يتمضمض ويستنشق بثالث غرفات :محتملة في المضمضة واالستنشاق فالصور ،مستقل

أو  ،ات في غرفة واحدةشق ثالث مر نويست ،أو يتمضمض بغرفة واحدة ثالث مرات ،امع   واالستنشاقللمضمضة 
ضمض ويستنشق من غرفة موأرجحها أن يت ،ست   يعني ب   ذلك،ويستنشق ك ،يتمضمض ثالث مرات بثالث غرفات

 .نه ال بأس به: إفيها اإلمام مالكها التي قال ألن ؛واحدة
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هللا  دوذكر حديث عب " من مضمض واستنشق من غرفة واحدة :باب" :-تعالى رحمه هللا-ترجم اإلمام البخاري 
 ،ضمض واستنشق من كف واحدةثم غسل أو م" :وفيه ،-عليه الصالة والسالم-بن زيد في صفة وضوء النبي 

 .أرجح الصفات هوهذ "الك ثالث  فعل ذ
بلغه هذا موصول في صحيح مسلم من طرق  "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر" :ثم قال
يوم مات سعد بن  -صلى هللا عليه وسلم-ر دخل على عائشة زوج النبي أن عبد الرحمن بن أبي بك"كثيرة 

هل لهذا الوضوء وهذا  "يا عبد الرحمن :عائشةله فقالت "يتوضأ به  يعني دعا بماء "بوضوء أبي وقاص فدعا
ن ال يلزم أن يكون هناك ارتباط بي وحينئذ   ،إما أن يكون عبد الرحمن احتاج الوضوء بموت سعد؟ الدخول عالقة

ما أن يكون توضأ ليصلي ،وبين هذا الوضوء موت سعد بن أبي وقاص ليستعين بالصالة على هذه المصيبة  ،وا 
اَلِة{ ْبِر َوالصَّ هد له بالجنة الصحابي الجليل الذي شُ  ال شك أن مثل موت هذا [( سورة البقرة24)] }َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ

، وعلى كل وال يبعد أن يكون هذا هو المراد ،-جل وعال-هللا  كما أمر ،مصيبة يستعان عليها بالصبر والصالة
وال  ،أمرت بغسله ماغسل يعني بحيث ت "يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء :فقالت له عائشة"بوضوء  حال هو دعا
يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  يفإن"مع إمرار ما يكفي من الماء للعضو  ائ  تترك منه شي

سباغ ،أسبغ الوضوء "((رعقاب من النا)ويل لأل) تمامه واستيعاب العضو المأمور بغسله أو مسحه إ :الوضوء وا 
الويل جاء تفسيره  "((ويل لألعقاب من النار))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا سمعت  يفإن"بالماء 

كما روى  ،في جهنم ة عذاب أو واد  وجاء أنه كلم ،ية البن األثيرفي النها بأنه الهالك أو الحزن والمشقة كما
عليه الصالة -النبي  جاء ،والحديث له سبب ،مؤخر القدم ،جمع عقب :واألعقاب ،الترمذي من حديث أبي سعيد

عليه -فجاء النبي  ،يعني وقتها االختياري  ،يعني ضاق وقتها ،هم صالة العصرتوالناس قد أرهق -والسالم
ويل ))ال لهم: فق ،ال سيما في العقب ،اإلسباغالحظ عليهم عدم أنه وك ،ن ئو يتوضووجدهم  -الصالة والسالم

ويٌل لألعقاب من ))العضو المفروض غسله  فال بد من إيصال الماء إلى جميع ،اثالث   ((لألعقاب من النار
وهل المتوعد العقب أو صاحبه الذي قصر  ،وهو مؤخر القدم ،فهذا يدل على أن العقب ال بد من غسله ((النار
ويٌل )) ؟تصور هذاي ينيع ؟ويل للعقب نفسه أو ويل لصاحب هذا العقب لتقصيره في غسله :يعني ؟غسله في

هل المراد الجزء من  ،اللة في النار، كل ضمن اإلزار في النار الكعبينإذا قارناه بما تحت  ((لألعقاب من النار
صاحب  ؟صاحب الثوب أممتوعد الثوب هل ال ((ما أسفل من الكعبين ففي النار))الثوب الذي تحت الكعبين 

ويل لألعقاب من ))وهنا  صاحبها، ؟حبهااهل المراد الضاللة نفسها أو ص ((كل ضاللة في النار))الثوب 
 ؛نعم يختلف ؟مثلها أوهل هذا يختلف عن النصين السابقين  ؟عقب أو العقب نفسهالمتوعد صاحب ال ((النار

ن : إوسواء قلنا ،بخالف الثوب إذا انفرد ،بخالف الضاللة إذا انفردت ،ألنه إذا عذب العقب تعذب صاحبه
 تعذيب جزء من البدن ال :نساناإلال يقول  ،واحدة المسألةفأو صاحبه يعذب في النار  ،العقب يعذب في النار

ير ال لكن المسلم يرجى له خ ،إن الذنوب والمعاصي والكبائر متوعد عليها في النار :كما يقول بعضهم ،يؤثر
 مالكن  ،أبو طالب خفف عنه العذاب ؟على العذاب ولو لحظة يعني هل يطيق اإلنسان ويصبر ،يخلد في النار
األمر ليس  ((نعالن من نار يغلي منهما دماغه)) :وفي رواية ،هو في ضحضاح من نار ؟معنى التخفيف
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يقول:  ما يتصوربعض الناس  ،لناراإلزار ففي ا ما أسفل من الكعبين من :إذا قلت له ،ليس بالسهل ،بالهين
على  األجساد ال تقوى بالنار بالنار،  ،لكبعضهم قال ذبالنص  يقول ،يعذب الثوب أن الذييحسب ، +بصره
 .النار

 طالب:......
األمر  ،ال ((من أسفل من الكعبين من اإلزار ففي النار))ه انجاء بي ،من اإلزار ،ال هو المعذب صاحبه بال شك

 هللا المستعان.  ،الجبال تذوب ،تطاق النار النار ال :حيث يتساهل ويقولليس بالسهل ب
التيمي  "عن عثمان بن عبد الرحمن"موالهم  يتميم "وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد طحالء" :يقول

 أنه سمع عمر"ابن الزبير  تل مععثمان التيمي صحابي قُ بن لرحمن عبد ا "عن أبيه أن أباه حدثه"المدني ثقة 
سمع عمر بن  :فال بد أن نقدر ،سمع عمر يتوضأ فالمسموع القول "بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره

توضأ  ،اهو كناية عن موضع االستنجاء تأدب   ،بالماء لما تحت إزاره ئالمتوضيعني  ،يتوضأ :الخطاب يقول
وهذا لبيان أن  ،اجين تأدب  يعني الفر  ،زاربالماء لما تحت اإلويستنجي  ،توضأ يعني تتطهر ،بالماء لما تحت إزاره

قتضي تفضيله لكن هل ظاهره ي ؟ما تحت إزارهتوضأ بالماء ل ؟ماذاالسياق يدل على  ؟مجزئ  أمالماء أفضل 
ن إن هذا بيان أل :الشراح يقولون  ،يتطهر بالماء لما تحت إزاره ستجمار يجزئ؟ستجمار أو أنه مثل االعلى اال

 ستجماراالا من، بيالماء يقطع األثر بالكلية ،ال تزيله الحجارة شك أن الماء يزيل ما ال ،الماء أفضل من الحجارة
واالستجمار أو االستنجاء  ،منه أال يبقى إال أثر ال يزيله إال الماء ، والقدر المجزئ ئ ابد أن يبقى شي بالحجارة ال

ن منع بعضهم االستنجاء بالماء ألنه وا   ،باالتفاق ئ مجز هو و  ،-عليه الصالة والسالم-بالماء ثبت من فعله 
، قوله، ومن خالف انقرض مع لك، وثبت اإلجماع على ذ-عليه الصالة والسالم-لكن ثبت من فعله  ،مطعوم

وهل  حتى مع وجود الماء يجزئ، اأيض   مجزئ  وهو ،-عليه الصالة والسالم-لك االستنجاء ثبت من فعله وكذ
 ؟هما أفضل وأكملني، أو الجمع ب-عليه الصالة والسالم-ثبت من فعله إزالة الخارج بأحد المطهرين أفضل كما 

ن كان فيها مقال- القصةفي  نعم هو ما  [( سورة التوبة809)] }ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن َأن َيَتَطهَُّروْا{ قصة آل قباء -وا 
عليه -النبي  ،من كالم ما قيل فيها لكن في قصة قباء مع ،جمع بينهما -صلى هللا عليه وسلم-ثبت أن النبي 
أن  ،أزواجكن فإني أستحييهم وقالت عائشة: مرن  ،فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء ، نعم،مدحهم الصالة والسالم

 :فهل نقول ،استعمال الماء فقط أو الحجارة فقط -عليه الصالة والسالم-لكن الثابت عنه  ،يتبعوا الحجارة الماء
 ؟-عليه الصالة والسالم-االقتصار على ما ثبت عنه األفضل  :أو نقول ؟لألنه أكم ؛األفضل الجمع بينهما

خالص أنت استجمرت يكفيك أفضل  :ثم وجد الماء نقول ،ما بحضرته ماء ،استجمر وانتهى انفترض أن شخص  
مل مثل انه رافع مطهر تطهير كإ :أو نقول ،ستجمار حاجةإن اال :اآلن هل نقول ،نعم ؟من أن تجمع بينهما

إذا وجد ))ف :ألنه جاء في الحديث ؛اهو كالوضوء قطع   لكن ما ،ألن عندنا التيمم ثابت بالنص القطعي ؟اءالم
فهل نقول  ،ما جاء فيه إال أنه ال يزيل األثر بالكلية ومع ،تجمار مع ثبوتهواالس ((هتهللا وليمسه بشر  الماء فليتق  

األفضل أن  :هل نقول -جود الماء ثم وجد الماءلعدم و  ستجماراالاقتصر على -لمن استجمر ثم وجد الماء 
 ؟تزيل األثر بالكلية بالماء فتتبع الماء الحجارة أو الحجارة الماء
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 طالب:......
نه ما : إفي أحد يقول ما ،نعم ،ما يكفيله:  حد يقولا أم ،يكفي ،عندي ماء أستجمر ويكفي انأ :من قال ،ال

وأنا أريد أن  ،ستجمار ما يزيل األثر بالكلية: إن االأنتم تقولون  .األفضل لي :لكن هل يقول ،ال يكفي ،يكفي
 ؟ ينازع فييعني هل هو مثل الماء ؟نعم ؟ما يزيل بالكلية ستجماراالن أن و نحن متفق ،ال :هل نقول ،أزيله بالكلية

وأنا استجمرت  ،ليةما يزيل األثر بالك ستجماراالأن  اأبد   :أنتم تقولون  :لكن قال ،في هذا أحد ؟ ما ينازعهذا أحد
ما  -صلى هللا عليه وسلم-ألن الرسول  ؛ال تجمع بينهما ،ال تزيله ،ال :هل نقول ،ووجدت ماء فأزيله بالكلية

 ؟نعم ؟جمع
 طالب:......
هذا أمر مفروغ منه أنه  ،أنا ال يكفيني ما كفى الرسول :كونه يتعبد بهذا ويقول ،لكن يبقى أنه أثرمعفٌو عنه، 

، ووجدت في في الفرض السابق استجمرت :أنا أقول ،فالتنظمن باب  :لكن يقول ،بدعةدخل في حيز ال
ما  ،ال :هل لو تق ،أنا ال أريد مثل هذا يتكرر ،نعم ،نتفق على أنه ال يزيل األثر بالكلية نحنصفرة،  ثرالسراويل أ

: هذا األثر الباقي ال بد أن يقوللكن  : يجزئ يقول ،ما يجزئ  ستجماراالإن  :ما يقول ،هو ال يتعبد بهذا ،يجوز
 ه.زيلأ

 طالب:......
ال يا أخي  :نقول: ما يجزئ أما إذا قال ،نعم، -عليه الصالة والسالم-ما فعله  على ازائد   اهو ما يعتقد قدر   ،ال

 .االمتثالوأحرص منك على  ،عور تقى منك وأأكفى من أهو 
 ..على محمد. لاللهم ص

ل عن شخص غسل يعني سئ "ه قبل أن يتمضمضهفنسي فغسل وج سئل مالك عن رجل توضأ :قال يحيى"
 ،ل مسألتينسئ :يعني "أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه" ،شكلتقسيم ال للوهذا ل "أو" ،وجهه ثم تمضمض

 ،خر غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، وسئل عن شخص آتمضمضقبل أن ي : شخص غسل وجههاألولى
وال يعيد " ،فاه :يعني "يمضمضالذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فل أما" :-رحمه هللا-فقال  ؟لحكما يعني ما

 أنا غسلت شق :لو جاءك واحد وقال ،غسل الوجه في حكم العضو الواحد ألن المضمضة مع "غسل وجهه
ولذا  ؛مع الوجه في حكم العضو الواحد واالستنشاقفالمضمضة  ،ال ؟أعد :تقول ،األيسر قبل األيمنوجهي 
ما هو ألنه  ؛فعلى هذا ال يعيد ،في فرائض الوضوء ،ومنه المضمضة واالستنشاق ،غسل الوجه ىألولا :يقولون 

المضمضة عنده  اوأيض   "فليمضمض وال يعيد غسل وجه"قال: ولذا  ؛المضمضة واالستنشاق ،بفرض مستقل
 .وال يعاد الواجب من أجل سنة ،سنة

 "هثم غسل وجه" ،فرض الوضوء ،هو الفرض التي هشخص غسل ذراعي "قبل وجهه "وأما الذي غسل ذراعيه
ويأتي  ،وهذا يدل على أن الترتيب عنده واجب ثم ليعد غسل ذراعيه" ،"فليغسل وجهه :يقول ؟ماذا كان الجواب

عليه الصالة -وكما بينه رسوله  ،-جل وعال-يعني كما أمر هللا  "حتى يكون غسلهما بعد وجهه"ما فيه 
ه أعاد المنكس جفت أعضاؤ و "فإن بعد ني بقربه عي "أو بحضرة ذلك ،ذلك في مكانه إذا كان" :يقول ،-والسالم
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فيغسل وجهه وال يعيد غسل ذراعيه  ،هأعاد المنكس وحد"نبغي أن يغسل بعده ييعني المغسول قبل الذي  "وحده
في  ،نةرحوا بأنه سعنده تريب الفرائض ص ،ألن ترتيب الفرائض عنده سنة "لك العامد والساهيسواء في ذ

 مقتضى ،يعني عند مالك ،رةامقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الطه :يقول المنتقى للباجي
حتى يكون غسلهما  ،ثم ليعد غسل ذراعيه"؟ من أين فهم هذا ،رةاليس بشرط لصحة الطهأن الترتيب المسألة  هذه

طيب إذا لم يكن في  "هلك في مكانإذا كان ذ"يب ن مالك يوجب الترت: إقلنا يعني لو وقفنا على هذا ه"بعد وجه
أن  من هذا فهم الباجي في المنتقى مقتضى هذه المسألةولذا  ؛خالص انتهى ،مفهوم الكالم أنه ال يعيد ؟مكانه

وصرحوا بهذا أن الترتيب  ،االستحبابويكون أمره لإلعادة على وجه  ،الترتيب ليس بشرط لصحة الصالة عنده
 وبه قال الشافعي وأحمد.  ،وروي عن مالك أنه شرط ،وبه قال أبو حنيفة ،طهارةليس بشرط لصحة ال

}ِإَذا ُقْمُتْم  :-جل وعال-ترتيب الوضوء جاء في كتاب هللا  ؟عدم االشتراط هل هناك ما يدل على االشتراط أو
الِة فاْغِسُلوْا{ سقت نُ  ،ها على بعض بالواوورتبت هذه األعضاء بعض ،خره... إلى آ[( سورة المائدة6)] ِإَلى الصَّ

 ،وهذه حجة من يرى عدم وجوب الترتيب ،الواو ال تقتضي الترتيب ،والواو ال تقتضي الترتيب ،على بعض بالواو
فالمطلوب أن نغسل هذه األعضاء  ،الترتيبقتضي ، والواو ال تنسق بعضها على بعض بالواو: األعضاء يقول

يروى عن مالك وهو قول الشافعي  ،وبه يقول أبو حنيفة ،مام مالكوعرفنا أن هذا مذهب اإل ،كان على أي وجه  
 ،بأن غسل اليدين قبل الوجه -رم وأخ  د  ق  -فال يصح الوضوء إذا غسل  ،أن الترتيب شرط لصحة الوضوء :وأحمد

وهي ال تقتضي  ،األول أن العطف جاء بالواوالقول دليل وعرفنا أن  ،وما أشبه ذلك ،أو الرجلين قبل اليدين
عليه -النبي وضوء  ية عن مالك أن جميع من وصفاد ورو حجة القول اآلخر قول الشافعي وأحمو  ،الترتيب

ولو لم يجب  ،وبيان الواجب واجب ،وفعله بيان للواجب المأمور به في اآلية ،امرتب   وصفه -الصالة والسالم
سياق في اآلية فيه ما يدل على وجوب أهل العلم يلحظون أن ال اأيض   ،-عليه الصالة والسالم-لو مرة و ألخل به 
دخال الممسوح بين  ،يره: في اآلية قطع النظير عن نظقالوا ،وهو إدخال الممسوح بين المغسوالت ،الترتيب وا 

لم يجب الترتيب لنسق  يعني لو ؛ ألن العرب ال تفعل ذلك إال لحكمة،المغسوالت يدل على وجوب الترتيب
الممسوح بين المغسالت  وأدخلير عن نظيره لكن قطع النظ ،سوح والعكسالمم، ثم أردف المغسوالت على بعض
لك فعل ذ ،اتوضأ مرتب   -عليه الصالة والسالم-وعلى كل حال النبي  ،هذا الترتيب مراعاةفدل على أنه ال بد من 

 :يقولون وأهل العلم  ،لواجب، وفعله بيان لولم يعرف على أحد من أصحابه أنه أخل بهذا الترتيب ،ولم يخل به
 .بيان الواجب واجب

 
 ،ليس عليه أن يعيد الصالة :قال جل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلىر عن ل مالك وسئ :قال يحيى"

ل فسئ"ي إذا كان يريد أن يصلي، نيع ل من الصلوات إن كان يريد أن يصلي"وليمضمض ويستنثر ما يستقب
هذا يدل على أن  "أن يعيد صالتهليس عليه  :قال رجل نسي أن تمضمض ويستنثر حتى صلىعن 

وما  ((توضأ كما أمرك هللا))أنه قال:  -عليه الصالة والسالم-جاء عنه و  ،المضمضة واالستنشاق عنده سنة
عليه الصالة -لكن جاء األمر منه  ،في كتابه ليس فيه المضمضة واالستنشاق -جل وعال-هللا به  رمأ
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جاء و  ((وبالغ في االستنشاق)) "ثم ليستنثر" :الصحيحين وغيرهما في ،وهذا كثير وصحيح ،باالستنشاق -والسالم
ال شك أن المنصوص  ،األوامر يستدل من يقول بالوجوب ، وبهذهالمضمضة جاء فيها لكن أقل ،بالمبالغة اأيض  

( سورة 6)] ِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن{}فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤو عليه في آية المائدة 
والسنة  ،األمر بالمضمضة واالستنشاق ،هااوزيد عليها األوامر التي سمعن ،هذا المنصوص عليه في اآلية [المائدة

لمن يزعم أن الزيادة على النص  اخالف   ،جاء في الكتاب على ما اولو كان مزيد   ،وحي يجب العمل بما فيها
، قوجوب المضمضة واالستنشاب يستدل من يقول اوبه ،-عليه الصالة والسالم-فجاءت هذه األوامر منه  ،نسخ

 ،وهما داخالن في مسمى الوجه ،وجوب غسل الوجهعلى وجوب المضمضة واالستنشاق ب لكم يستدلون ومع ذ
ن نازعهم أصحاب القول األول بأن الوجه ما بدليل  ،ل بالفم واألنفتحص ال ةوالمواجه ،تحصل به المواجهة وا 

التنازع  دالمرد عن، وعلى كل حال الحكم في ذلك و أنه إذا استقبل أحد ال يحسن أن يفغر فاه في وجهه يستقبله به
يعني ما يلزم أن يكون في نفس  ،ء ثانو وليمضمض يعني في وض ،في المسألة وعرفنا ما ،إلى النصوص

ن كان بعضهم يقول ،يلزم ما ،الوضوء المضمضة حال وعلى كل  ،يصلي بهذا الوضوءريد أن ي إن كان :وا 
 .الصالةلى علهما ال أثر  ،واالستنشاق عنده سنة

 
 أحسن هللا إليك 

 وضوء النائم إذا قام إلى الصالة :باب
 -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  :-رضي هللا عنه-عن مالك عن أبي الزناد األعرج عن أبي هريرة 

ي أين باتت ر فإن أحدكم ال يد ،حدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئهإذا استيقظ أ)): قال
  .(يده(

 ".فليتوضأ ا"إذا نام أحدكم مضطجع  سلم أن عمر بن الخطاب قال: بن أ عن مالك عن زيد
الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإلَ : عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه اآلية ى الصَّ

تم من المضاجع ملك إذا قذأن  [( سورة المائدة6)] َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن{
 .يعني النوم

وال يتوضأ إال من  ،يل من الجسدألمر عندنا أنه ال يتوضأ من رعاف وال من دم وال من قيح يسا :قال مالك
  .حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم

 .وال يتوضأ ثم يصلي اابن عمر كان ينام جالس  أن وعن مالك عن نافع 
 :-تعالى رحمه هللا-يقول 

 :باب وضوء النائم إذا قام إلي الصالة
قال:  -صلى هللا عليه وسلم-األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا عن حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد "

وجاء في بعض الروايات والحديث في  "(إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه())
إذا استيقظ أحدكم )) ((فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده))لك والعلة في ذ ((اثالث  )) :الصحيحين كما هو معلوم
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ألنه  ؛وهو عند اإلمام أحمد للوجوب ،لندبلعند الجمهور هذا األمر  ،مرالالم هذه الم األ ((من نومه فليغسل
 .هو األصل في األمر

لكل غسل اليد يستحب  :فقال ،ندبلأن الغسل لفي أصله عمومه، وهو على حمله الشافعي على  ((من نومه))
علة لك من ال، وانتزع ذبنوم الليلة -رحمه هللا-وخصه اإلمام أحمد  ،مستيقظ من أي نوم كان في ليل أو نهار

فعندنا النوم محمول على العموم عند  ،الليلوالبيتوتة ال تكون إال ب ((فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده))
والغسل  ،ألنه ال يدري أين باتت يده ؛وعند اإلمام أحمد محمول على نوم الليل ،استحبه عقب كل نوم ،الشافعي

واألصل في األمر  ،ألن الالم الم األمر ؛جوب عند اإلمام أحمدوهو على أصله للو  ،ندب عند الجمهورلل
 .الوجوب

النوم  يده قبل .ال يدري أين باتت يده ،ي هذا شكر كونه ال يد ،ال يدري  ((فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده))
 ؟أين باتت يده ال يدري  ،حمد أو مطلق النوم عند غيرهواء كان بالليل كما يقول اإلمام ألما نام س ،طاهرة بيقين

هل وقعت  ؟يدري أين باتت يده ال ء،يدري عن شي لنائم ماا ،وشماال   االيد تطيش يمين   ؟هل باتت يده في فرجه
: أن الشك بل من القواعد عندهم ،والمقرر عند أهل العلم ،وهذا شك ،ال يدري  ،على نجاسة أو وقع عليها نجاسة

أن عليه يجب  ،اسة أو النوم الليل وهو شاك هل وقعت يده على نجانتبه من  ،فكونه ال يدري  ال يزيل باليقين،
البالد في ال سيما  ،الظن هذا محمول على غلبة بعض الشراح يستروح إلى أن ،لهذا األمر يغسل يده امتثاال  

 ،ستجماراالوالغالب  ،ب فيها شح وقلةاوفي الحجاز الثي -عليه الصالة والسالم-وفي عصره  ،الحارة
فإذا وقعت يده في الغالب أنها تقع  ،والصيف يحصل معه العرق والرطوبات ،ر ال يزيل األثر كامال  واالستجما

 ،ظن ، تصير المسألة غلبةوال تصير المسألة شك ،فالغسل لهذا األمر ،ولذا الحكم مبني على الغالبين؟ أيده 
بأن  ،ستيقظ وهي طاهرة بيقيننام وهي طاهرة وا ؟تيقن أن يده طاهرة لكن ماذا عما لو ،هكذا قال بعضهم
 ،إن العلة ارتفعت :هل نقول ،أو ربطها بحيث ال تصل إلى المواضع التي فيها النجاسات ،وضعها في كيس
يعني لو وضعها في كيس  ،ومعلوم أن العلل المنصوصة يدور معها الحكم عند أهل العلم ،والعلة منصوصة

 .تعبدي إذا لم تعرف العلة :هم يقولون  ،أنها ما تأثرت اوربطها ويجزم جزم  
 ......طالب:

 ،ال يدري أين باتت يده :هم يقولون  ........هو ال يدري  ،امحكم   اربط  ربط يده  أنه يدري لكن هذا  ،نعم
 .نظافة كاملة، وقبل أن ينام دخل الحمام وتنظف واالحتمال أنها وصلت إلى مواضع نجاسة وكذا

 ......طالب:
 ؟ماذامثل 

 ......طالب:
جرائه على على كل حال الحديث يستشكله كثير من أهل العلم بالنسبة إل ،إن العلة ال يدري عنها أحد :قيل

ألن األصل أن  ؛لكن إذا تضاربت أو اختلفت هذه القواعد مع النصوص فالعبرة بالنص ،قعدوهاالقواعد التي 
 ،ال ،ونحكم القواعد على النصوصواعد نجري الق ال ،اال عبرة به اخالفت نص  فإذا  ،القواعد مبنية على النصوص
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 ((هء)إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها وضو )متحتم هو المرد والمرجع والمصير إليه النص 
 ،هو يدري أين باتت يده :يقول ،أدري  ،أنا أدري أين باتت يدي :قال -وهذا من شؤم مخالفة السنة-بعض الناس 

 ذكر ،نظائر وهذا له ، في دبرهداخال وجد يده ؟ماذا حصل له ،يدري  ،وأحكمها وأوثقهافوضعها في كيس وربطها 
 ماذا ،في دبره ستاكان شخص إ :رات وجمع من المؤرخين قالواذبن العماد في الشابن كثير وغيره االحافظ 
 ،قصصهذه الثل منفي من يحكم على  ،نعم ،وجود مثل هذا القصص ؟ مع األسف أنه قد يوجد معحصل له

 ستاكا ؟ماذا حدث .. عالن ولو حكاه فالن أو ،بن كثيراولو حكاه  ل،حص ما ،اهو بمعقول أبد   ما :كل قولأ
في بطنه كالحمل ويزيد مع  ءنه أحس بشيأ لفالحاص ،يغار -سبحانه وتعالى-ما يدري أن هللا  ،في دبره
ت ابنته فجاء ،ث منه صوت مزعجويحد ،هو عبارة عن قطعة لحم ائ  وضع شي ،فلما مضى مدة أشهر ،الوقت

 :الشخص الذي سمع الحديث اأيض   ،يغار -سبحانه وتعالى-فاهلل  ،والقدرة اإللهية صالحة ،فرضتها بالحجر
ن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم)) قصص كثيرة  هفي ،خسف به هذا ،جاء وضع المسامير في نعليه ((وا 

وال شك أن  ،من هذا االستخفاف ءوكثير من الناس يحصل منه شي ،ةبالسنوحوادث ووقائع سببها االستخفاف 
عليه الصالة -كما جاء عنه  ،عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة اآلخرة ،عقوبة الدنيا أهون من عقوبة اآلخرة

اثنان يمضيان إلى معصية  ،يعني جاء في بعض األخبار أن اثنين يعني مما يكون في آخر الزمان ،-والسالم
لك ، وذهذا مسخ جسده ته،يستمر إلى معصي ؟والثاني ماذا يحصل له -نسأل هللا العافية- ار  يز ما خنفيمسخ أحده
مثل لكن  ،وأمره في اآلخرة إلى هللا ،نسأل هللا العافية هذه عقوبة دنيا ،مسخ القلب أشد ؟أيهما أشد ،ممسوخ القلب

 .نسأل هللا العافيةهذا 
قبل أن يدخلها في وعرفنا حكم الغسل ، ((يده لفليغس))نتبه من نومه ا :يعني ((إذا استيقظ أحدكم من نومه))

  ؟لحكمافما  ،لكن إذا أدخلها في اإلناء غمسها في اإلناء قبل غسلها ،وضوئه في الماء
 طالب:......

الغمس  اإذ   ،ندبلوالجمهور على أنه ل ،يده إذا غمس يحرم لفليغس :إذا قلنا ؟وما أثر هذا الغمس على الماء
ما يؤثر على  ،لندب ال أثر لهيقولون: ل نعند الجمهور الذي ؟وما أثر هذا الغمس على الماء ،روه عندهممك

ال يتنجس الماء ه ألن ؛غير نجس اإلى كونه طاهر   امطهر   اوالمعروف عند الحنابلة أنه ينقله من كونه طهور   ،الماء
ألنه ال يمنع من إدخالها في اإلناء  ؛ينجس: وداود وقال إسحاق ،طاهر ال يرفع الحدث ،وال يقين هنا ،إال بيقين

العقل البشري ال يدرك  ،وعلى كل حال هذا أمر ال يدركه عقل البشر ،وال أثر مؤثر إال النجاسة ،إال لوجود أثر
كما جاء في  ،اندخل اليد في اإلناء في الوضوء قبل أن نغسلها ثالث   ، ال يجوز لنا أنفنقف ،مثل هذه األمور

إن )) ،ألنه األصل ؛ويبقى الماء على طهوريته ،وأثم بذلك ،ورظارتكب المح فقد وأما إذا حصل ،ة األخرى الرواي
 .هذا يبقى على ((شيءالماء طهور ال ينجسه 

يعني  "فليتوضأ اإذا نام أحدكم مضطجع  " :وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال"يقول: 
-النبي  ،وما جاء به من نصوص ،والخالف في النوم عند أهل العلم معروف ،ومنتقاض وضوئه بالنال اوجوب  

والصحابة ينتظرون صالة العشاء حتى تخفق  ،ينتظرهاهو كان ينام قبل صالة الصبح و  -عليه الصالة والسالم
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 ال ،هذا ال ينقض الوضوء ،حيث يحس ويشعر بما يدور حولهب ،صاحبه فيهيستغرق  ال النوم الذي ،رؤوسهم
ولذا جاء  ؛لخروج ما ينقض الوضوء مظنة االضطجاع "اإذا نام أحدكم مضطجع  " :وهنا يقول ،سيما من الجالس

 ،نعم "أمرنا أال ننزع خفافنا: "وحديث صفوان بن عسال ((فمن نام فليتوضأ ،العين وكاء السه)): في الحديث
وعليه يحمل مثل هذه  ،غرق ينقض الوضوءفالنوم المست ،فدل على أنه ناقض ،فعطف النوم على البول والغائط

 ،وهو ال يشعر ءبحيث يخرج منه شي ،والذي ال يستغرق من المتمكن غير المضطجع وغير المستند ،النصوص
-النبي  ،الصحابة وعن -عليه الصالة والسالم-جاء عن النبي  وعليه يحمل ما ،مثل هذا ال ينقض الوضوء

 .وال يقاس عليه غيره ،يشعر به ءخرج منه شي بحيث لوقلبه نام يعينه وال نام ت -عليه الصالة والسالم
أن تفسير هذه "بتفسير القرآن  ،العدوي من أعرف الناس بالتفسير "عن زيد بن أسلم وحدثني عن مالك"يقول: 

الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأيْ  :اآلية ِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
إذا قمتم من النوم  :يعني "النوم :يعني ،من المضاجع ملك إذا قمتأن ذ [( سورة المائدة6)] َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن{

جمع من أهل  لك، يوافقه على ذوهذا التفسير موافق لقول بعض السلف ،فدل على أن النوم ناقض ،غسلوااف
إذا  ،سواء كان بنوم أو بغير نوم، يعني إذا قمتم إلى الصالة محدثين ،إذا قمتم محدثين :وبعضهم قال ،العلم

لكن المحدث على سبيل  ،غسلوا على عمومه لكل من أراد الصالةااألمر ف :وبعضهم يقول ،قمت إلى الصالة
استعمال  ،م عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييهلكن هذا يلز  ،وغير المحدث على سبيل االستحباب ،الوجوب

استعمال اللفظ في معنييه ممنوع في آن  ،نعم ،عند األكثر ممنوع ،اللفظ في معنييه حقيقته ومجازه عند أهل العلم
اغسلوا محمول على  :كيف نقول ،لك، لكن عند غيرهم يمنعون ذعند الشافعية يجوز ،في سياق واحد ،واحد

لو افترضنا أن أمامك  ،وهو لفظ واحد ،ومحمول على االستحباب بالنسبة آلخرين ،ة لقومالوجوب بالنسب
بينك و  ،بينك وبينه معاملة ،تريد أحدهما ،ال تريد الثاني ،منهم اأنت تريد واحد   ،شخصين كل منهما اسمه محمد

يعني في صورتنا التي  ؟محمد اهل هو مراد بلفظك ي ،التفت الثاني الذي ال تريده ،يا محمد :فقلت ،وبينه ارتباط
مراد  ؟لك بمجرد قولك يا محمد اهل يكون الثاني مراد   ،لتفت هذا الثانياف ،يا محمد تريد ذاك :ذكرناها قلت
اغسلوا إما أن يحمل  ،اوليس معهما مع   ،خرهذا أمر آ ،أشياءإذا كان اللفظ بعمومه يتناول  ،واحد ءالمتكلم شي

ن أجازه الشافعي ،وال يحمل عليهما في آن واحد عند األكثر ،ستحبابعلى الوجوب أو يحمل على اال منهم  ة،وا 
 ،ولو كان على طهارة ،وال صالة إال بوضوء ،كل من قام إلى الصالة يتوضأ ،كان هذا في أول األمر :من يقول

بن لهم هذا لي ؛صنع ذلك اوعمد   ،وضوء واحد الصلوات في -عليه الصالة والسالم-وفي عام الفتح جمع النبي 
إذا قمتم من  ،غسلوااإلى الصالة محدثين ف مإذا قمت ،التفسيرات هذه كلها محتملة ومقبولةحال على كل  ،الحكم

ذا ،كلها مقبولة ،سلواغاالنوم وأردتم الصالة ف  اوأن كل من قام إلى الصالة محدث   ،ن هذا في أول األمر: إقلنا وا 
ال )) ،وأنه ال يلزم الوضوء إال من أحدث ،-يه الصالة والسالمعل-فهو منسوخ بفعله  ،أو غير محدث يتوضأ

 .وهللا أعلمولو لم يتوضأ،  ،حدث فصالته مقبولةلم ين مفهومه أن م ((من أحدث حتى يتوضأ يقبل هللا صالة
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


